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Edital 29/2021 - ILA

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA VAGAS NOVAS NOS CURSOS REMOTOS DE
ESPANHOL, FRANCÊS, INGLÊS E PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA/ADICIONAL DO
CENTRO DE ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS, CELE 2021/2 – MULTICAMPIA.
1 - DO OBJETO
O presente Edital tem por objeto tornar pública a abertura das inscrições para vagas nos cursos de
Espanhol, Francês e Inglês, com início das aulas a partir do dia 22 de novembro de 2021, e no curso de
Português como Língua Estrangeira/Adicional, com início das aulas em 11 de janeiro de 2022, conforme
calendários de aulas ao final do edital.
2 - DO PROGRAMA
O Centro de Ensino de Línguas Estrangeiras (CELE), programa extensionista desenvolvido pelas Áreas
de Linguística e Língua Portuguesa e de Línguas Estrangeiras do Instituto de Letras e Artes/ILA, tem
como objetivos:
- oportunizar, gratuitamente, o estudo de línguas estrangeiras (espanhol, francês, inglês e
português como língua estrangeira) aos estudantes dos cursos de graduação e de pósgraduação da FURG e aos servidores da FURG;
- contribuir para a formação docente dos graduandos dos Cursos de Letras;
- contribuir para a formação continuada dos egressos dos Cursos de Letras;
- cooperar com o Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante/PDE/FURG, como
parte do subprograma de Formação Ampliada;
- contribuir para a qualificação dos servidores da instituição;
- contribuir para a qualificação de membros da comunidade local sem vínculo com a
Universidade (estudantes do Ensino Médio matriculados na rede pública do município de Rio
Grande e cidadãos estrangeiros com idade mínima de quatorze anos) com oferta de
oportunidades de aprendizagem de línguas estrangeiras.
3 - DOS CURSOS OFERTADOS
O CELE ofertará, no presente Edital, os seguintes cursos não sequenciais de curta duração:
CURSO DE ESPANHOL
- Curso de Espanhol para Leitura e Compreensão de Textos
Duração: 36 h/a semestrais
Horário: Segundas-feiras, 14h-16h
Ementa: Desenvolvimento da habilidade de leitura como preparação a consultas bibliográficas.
Pré-requisitos: Não há.
CURSOS DE FRANCÊS
- Curso de Francês para Leitura e Compreensão de Textos
Duração: 36 h/a semestrais
Horário: Segundas-feiras, 15h-17h
Ementa: Desenvolvimento da habilidade de leitura como preparação a consultas bibliográficas.
Pré-requisitos: Não há.
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- Francês com histórias em quadrinhos/HQ (bandes dessinées/BD)
Duração: 21 h/a semestrais
Horário: Terças-feiras, 15h-17h
Ementa: Revisão das estruturas básicas da língua francesa por meio de histórias em quadrinhos (bandes
dessinées).
Pré-requisitos: ser aluno(a) do segundo ou quarto períodos do Curso de Licenciatura Português-Francês.
CURSOS DE INGLÊS
- Compreensão e Expressão orais em Inglês para aquisição de vocabulário
Duração: 21 h/a semestrais
Horário: Quartas-feiras, 9h-11h
Ementa: Introdução a estruturas intermediárias através do engajamento em atividades em grupo e
execução de tarefas na língua alvo.
Pré-requisitos: Possuir nível A2.2 (CELE) ou Básico 4
- Curso de Revisão do Inglês Básico
Duração: 21 h/a semestrais
Horário: Quartas-feiras, 14h-16h
Ementa: Desenvolvimento das habilidades de compreensão (listening) e expressão (speaking) em inglês;
retomada de estruturas básicas da língua inglesa.
Pré-requisitos: Possuir nível A1.2 (CELE) ou Básico 2
- Escrita Criativa em Língua Inglesa
Duração: 21 h/a semestrais
Horário: Quartas-feiras, 14h-16h
Ementa: Análise e produção de diferentes gêneros textuais em língua inglesa (autobiography, chronicle,
diary and narrative – storytelling).
Pré-requisitos: Possuir nível B1.1 (CELE) ou Pré-intermediário 1
- Estratégias para leitura em Língua Inglesa
Duração: 21 h/a semestrais
Horário: Quartas-feiras, 14h-16h
Ementa: Identificação e prática das principais estratégias de compreensão escrita; reconhecimento de
gêneros textuais; estratégias de ampliação de conhecimento de léxico.
Pré-requisitos: Possuir nível A2.1 (CELE) ou Básico 3
- Práticas de conversação em Inglês Intermediário
Duração: 21 h/a semestrais
Horário: Terças-feiras, 9h-11h
Ementa: desenvolvimento da habilidade da fala; uso de role plays, pechakucha, discussões, situações
reais e jogos.
Pré-requisitos: Possuir nível B1.1 (CELE) ou Pré-intermediário 1
- Aprendendo Inglês através de jogos
Duração: 21 h/a semestrais
Horário: Quartas-feiras, 9h-11h
Ementa: Revisão de conteúdos básicos dos níveis A1.1 e A1.2 de inglês como língua estrangeira através
de jogos e atividades interativas.
Pré-requisitos: Possuir nível A1.2 (CELE) ou Básico 2
CURSO DE PORTUGUÊS
- Sons e ritmos: pronúncia em português brasileiro para falantes de outras línguas
Duração: 21 h/a semestrais
Horário: Terças-feiras, 18h-20h
Ementa: O português brasileiro falado e cantado; percepção e produção de textos orais; reflexão sobre
consoantes e vogais e sua organização no sistema de sons do português brasileiro.
Pré-requisitos: Não há.
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Os cursos são ministrados por graduandos(as) dos Cursos de Letras (Português, Português-Espanhol,
Português-Francês e Português-Inglês), por pós-graduandos(as) dos cursos de Pós-Graduação do Instituto
de Letras e Artes e por egressos(as) desses mesmos cursos.
Condições para aprovação nos cursos: realização das tarefas síncronas e assíncronas, nota mínima igual
ou superior a 7,0 (sete) e frequência mínima igual ou superior a 75%.
No atual contexto da epidemia de COVID-19, e seguindo o Plano de Contingência da FURG, todos os
cursos serão ofertados na modalidade remota em 2021/2. Os cursos terão 2h de aula síncrona (sala
MConf) e, para completar a carga horária, estão previstas atividades assíncronas no ambiente Moodle
FURG.
4 - DAS VAGAS E PRÉ-REQUISITOS (o quadro abaixo descreve unicamente o horário das aulas
síncronas)
PRÉREQUISITOS

Total de
vagas

DISCENTES
FURG

SERVIDORES
FURG

PÚBLICO
EXTERNO(1)

Espanhol para Leitura e
Compreensão de Textos,
[SEG. 14h-16h]

Não há.

25

20

5

----------

Francês para Leitura e
Compreensão de Textos,
[SEG. 15h-17h]

Não há.

25

20

5

----------

Discentes do 2º e 4º
períodos do Curso
de Licenciatura
Português-Francês

15

15(2)

----------

----------

A2.2 (CELE) ou
Básico 4

15

12

3

--------

Curso de Revisão do Inglês
Básico [QUA. 14h-16h]

A1.2 (CELE) ou
Básico 2

15

12

3

----------

Escrita Criativa em Língua
Inglesa [QUA. 14h-16h]

B1.1 (CELE) ou
Pré-intermediário 1

15

12

3

Estratégias para leitura em
Língua Inglesa [QUA. 14h16h]

A2.1 (CELE) ou
Básico 3

20

15

5

----------

15

12

3

----------

CURSOS

Francês com histórias em
quadrinhos/HQ (bandes
dessinées/BD) [TER. 15h17h]

Compreensão e Expressão
orais em Inglês para aquisição
de vocabulário [QUA. 9h11h]

----------

Práticas de conversação em
Inglês Intermediário [TER.
9h-11h]

B1.1 (CELE) ou
Pré-intermediário 1

Aprendendo Inglês através de
jogos [QUA. 9h-11h]

A1.2 (CELE) ou
Básico 2

20

15

5

----------

Não há.

25

15

3

7

Sons e ritmos: pronúncia em
português brasileiro para
falantes de outras línguas
[TER. 18h-20h]
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(1) Vagas destinadas aos estrangeiros da comunidade externa local com idade mínima de 14
anos.
(2) Vagas destinadas aos discentes do 2º e 4º períodos do Curso de Licenciatura PortuguêsFrancês.
5 - DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
Poderão participar do processo de inscrição: estudantes matriculados em 2021.2 nos cursos de graduação
ou pós-graduação da FURG e servidores da FURG.
Para a oferta do curso de Português como Língua Estrangeira/Adicional também poderão participar do
processo de inscrição estrangeiros da comunidade externa local, isto é, sem vínculos com a FURG.
6 - DAS INSCRIÇÕES
6.1 - CURSOS DE ESPANHOL, FRANCÊS E INGLÊS
As inscrições para os cursos de espanhol, francês e inglês deverão ser realizadas pelo(a) próprio(a)
candidato(a) durante o período de 10 de novembro de 2021 (09:00:00) até 16 de novembro de 2021
(23:59:00), através de preenchimento eletrônico do formulário disponível no site www.sinsc.furg.br.
Os(as) candidatos(as) poderão se inscrever em apenas um (1) curso ofertado no quadro acima. Caso seja
identificada mais de uma inscrição pelo(a) mesmo(a) candidato(a), apenas a primeira inscrição será
homologada e as demais serão canceladas.
Aos(às) candidatos(as) estrangeiros(as) com vínculo com a FURG são facultadas duas (2) inscrições:
uma (1) inscrição no curso Sons e ritmos: pronúncia em português brasileiro para falantes de outras
línguas, e uma (1) inscrição em um (1) dos cursos de espanhol, francês ou inglês.
Aos(às) candidatos(as) estrangeiros sem vínculos com a FURG é facultada unicamente a inscrição no
curso Sons e ritmos: pronúncia em português brasileiro para falantes de outras línguas.
A distribuição das vagas será feita de acordo com a ordem de inscrição no SINSC (www.sinsc.furg.br).
6.2. - CURSO DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA/ADICIONAL
As inscrições para o curso Sons e ritmos: pronúncia em português brasileiro para falantes de outras
línguas deverão ser realizadas pelo(a) próprio(a) candidato(a) durante o período de 1º de dezembro de
2021 (09:00:00) até 13 de dezembro de 2021 (23:59:00), através de preenchimento eletrônico do
formulário disponível no site www.sinsc.furg.br.
Aos(às) candidatos(as) estrangeiros(as) com vínculo com a FURG são facultadas duas (2) inscrições:
uma (1) inscrição no curso Sons e ritmos: pronúncia em português brasileiro para falantes de outras
línguas, e uma (1) inscrição em um (1) dos cursos de espanhol, francês ou inglês.
Aos(às) candidatos(as) estrangeiros(as) sem vínculos com a FURG é facultada unicamente a inscrição no
curso Sons e ritmos: pronúncia em português brasileiro para falantes de outras línguas.
A distribuição das vagas será feita de acordo com a ordem de inscrição no SINSC (www.sinsc.furg.br).
7 - DOS RESULTADOS
7.1. - CURSOS DE ESPANHOL, FRANCÊS E INGLÊS
Em 18 de novembro de 2021, os(as) candidatos(as) inscritos(as) receberão, via sistema FURG,
informações sobre a situação de inscrição: 1. selecionado(a), 2. suplente. A lista com os(as)
candidatos(as) selecionados(as) e a lista com os(as) dez primeiros(as) suplentes serão publicadas nos
endereços eletrônicos www.ila.furg.br e www.cele.furg.br na mesma data, 18 de novembro de 2021.
7.2. - CURSO DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA/ADICIONAL
Em 15 de dezembro de 2021, os(as) candidatos(as) inscritos(as) receberão, via sistema FURG,
informações sobre a situação de inscrição: 1. selecionado(a), 2. suplente. A lista com os(as)
candidatos(as) selecionados(as) e a lista com os(as) dez primeiros(as) suplentes serão publicadas nos
endereços eletrônicos www.ila.furg.br e www.cele.furg.br na mesma data, 15 de dezembro de 2021.
8 - DA CONFIRMAÇÃO DA MATRÍCULA
O(a) candidato(a) selecionado(a) confirmará a matrícula através de sua participação na primeira aula
síncrona do respectivo curso (conforme calendário de aulas abaixo). Caso não possa comparecer na
primeira semana de aula, o(a) candidato(a) selecionado(a) deverá confirmar interesse pela vaga enviando
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mensagem para a secretaria do CELE (ila.cele@furg.br) na primeira semana de aula, com o seguinte
assunto: Confirmação de matrícula no Curso [...], nível [...], turma [...].
Uma segunda chamada será realizada na segunda semana de aula, a partir da lista de suplentes, e
divulgada via sistema FURG e nos endereços eletrônicos www.ila.furg.br e www.cele.furg.br.
Outras informações sobre os cursos em andamento (turmas, horários, salas) podem ser solicitadas junto à
secretaria do CELE (ila.cele@furg.br) ou consultadas no endereço eletrônico www.cele.furg.br.
9 - DOS CALENDÁRIOS

Curso

CALENDÁRIO DE INSCRIÇÕES – CELE 2021/2
Etapa
Local
Período
www.furg.br
Divulgação do
www.ila.furg.br
Edital
05/11/2021
www.cele.furg.br
10/11/2021 (09:00:00) a
Inscrições
www.sinsc.furg.br
16/11/2021 (23:59:00)
Resultados

Cursos de
Espanhol,
Francês e
Inglês

via sistema FURG
www.ila.furg.br
www.cele.furg.br

Confirmação de
Secretaria CELE
matrícula
ila.cele@furg.br

Segunda
chamada

18/11/2021
Presença na primeira aula remota ou até
26/11/2021, via e-mail para a secretaria do
CELE (ila.cele@furg.br). Assunto:
Confirmação de matrícula no Curso [...], nível
[...], turma [...].

via sistema FURG
www.ila.furg.br
www.cele.furg.br

29/11/2021

www.furg.br
Divulgação do
www.ila.furg.br
Edital
www.cele.furg.br

Curso de
Português
Língua
Estrangeira /
Adicional

05/11/2021

Inscrições

www.sinsc.furg.br

1º/12/2021 (09:00:00) a
13/12/2021 (23:59:00)

Resultados

via sistema FURG
www.ila.furg.br
www.cele.furg.br

15/12/2021

Confirmação de Secretaria CELE
matrícula
ila.cele@furg.br

Segunda
chamada

Presença na primeira aula remota ou até
14/01/2022, via e-mail para a secretaria do
CELE (ila.cele@furg.br). Assunto:
Confirmação de matrícula no Curso [...], nível
[...], turma [...].

via sistema FURG
www.ila.furg.br
www.cele.furg.br
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17/01/2022

SEG.

CALENDÁRIO DE AULAS SÍNCRONAS 2021/2
CURSOS DE 36h
CURSO DE LEITURA E COMPREENSÃO DE TEXTOS EM ESPANHOL E
CURSO DE LEITURA E COMPREENSÃO DE TEXTOS EM FRANCÊS
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Feriados
22, 29
6, 13, 20
3, 10, 17, 24, 31
7, 14
27/12

SEG.
TER.
QUA.

CALENDÁRIO DE AULAS SÍNCRONAS 2021/2
CURSOS DE 21 h
CURSOS DE ESPANHOL, FRANCÊS E INGLÊS
Novembro
Dezembro
Janeiro
22, 29
6, 13, 20
3, 10
23, 30
7, 14, 21
4, 11
---1, 8, 15, 22
5, 12, 19

Feriados
27/12
28/12
24/11 (MPU), 29/12

CALENDÁRIO DE AULAS SÍNCRONAS 2021/2
CURSO DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA/ADICIONAL – 21h
Janeiro
Fevereiro
Feriados
TER.
11, 18, 25
1, 8, 15, 22
----

Rio Grande, 05 de novembro de 2021.
Profª. Drª. Elaine Nogueira da Silva
Diretora do ILA - Instituto de Letras e Artes
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